Razítko podatelny TS HK:

V ě c : ŽÁDOST O VYDÁNÍ SOUHLASU SPRÁVCE
1.
2.
3.

K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU/*
K OHLÁŠENÍ STAVBY/*
K STAVEBNÍMU POVOLENÍ/*
a) S PŘESAHEM POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU/*
b) SOUHLAS VLASTNÍKA SOUSEDÍCÍCH POZEMKŮ(U), popř. držitele jiných
věcných práv k předmětným nemovitostem /*
c) K ZŘÍZENÍ SJEZDU Z KOMUNIKACE/*

/* zakroužkovat požadované , v případě elektronického vyplnění ponechejte pouze požadované

uložení inženýrských sítí - rekonstrukce /*
realizace výkopových prací /*
umístění stavby rodinného domu - rekonstrukce /*
umístění jiné stavby - rekonstrukce/*
zřízení věcného břemene k dotčení pozemků v majetku města /*
....................................................... (jiný druh činnosti)
ŽADATEL-INVESTOR / FIRMA :
Jméno a příjmení / název

IČ

Adresa / sídlo

PSČ

kontaktní telefon (pevná linka nebo mobilní telefon)
kontaktní elektronická adresa (E-mail)
vlastník nemovitostí : pozemky p.č.
.....................................................................................
stavby č.p.
......................................................................................
katastrální území .....................................................................................

ZMOCNĚNEC :

( zastupující na základě plné moci doložené k žádosti )

Jméno a příjmení / název

narozen / IČ

Adresa / sídlo

PSČ

kontaktní telefon (pevná linka nebo mobilní telefon)
kontaktní elektronická adresa (E-mail)

v 2008-1.00

DOTČENÉ NEMOVITOSTI MĚSTA :
parcelní číslo pozemku (ů) ............................................................................................................................. ..........
č.p. stavby ..................................st.p.č. .....................................................
katastrální území................................................................................
ulice ......................................................................................

poznámka: ...................................................................................................................................................
Velikost záboru (rozměry-bm)
v místě: chodník, vozovka, zeleň, nezpevněná komunikace, ostatní plocha /*

ZA ÚČELEM :

............................................................................................................................................. ........................................
Podpis (a razítko) žadatele(ů):

v

dne :

K ŽÁDOSTI JE NUTNÉ PŘILOŽIT :

-

-

situační výkres se zákresem stavby nebo záměru dle výše uvedeného výběru (např. zákres
přesahu požárně nebezpečného prostoru, barevně vyznačit přípojky a vedení nových
sítí...)
technickou dokumentaci
stanovisko odboru hlavního architekta MM HK, orgánu státní správy, pokud již bylo
vydáno
plnou moc (pokud za žadatele jedná jiná osoba)
další nutné údaje související se záměrem

Pro informaci:

-

žádost nemusí být podána na tomto formuláři, ale musí obsahovat zde předepsané údaje (při nevyplnění a
neodložení potřebných údajů a vyjádření prodlužujete dobu vyřízení)
vydání souhlasu nepodléhá lhůtám ve správním řízení
osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů. Více informací na
www.tshk.cz.

/* zaškrtněte požadované – při elektronickém vyplňování zaškrtnete políčko dvojklikem levého tlačítka myši a
z následného kontextového okna vybrat možnost „Zaškrtnuto“.

„Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů. Více informací na
www.tshk.cz.“

v 2008-1.00

